
Persbericht
“en dan nu de feiten” 

Vragen aan college en wethouder Beemsterboer (CDA) over de gang van 
zaken rond de verkoop van Oostwal 2.
Aller eerst een kleine omissie aan onszelf dachten we tenttijden van de commissie 
van 21 maart nog dat de telefooncentrale in twee gelijke termijnen zou betalen 
blijkt, Nu dat alle onderliggende stukken bij ons zij aangeleverd (we moesten wel 
eerst dreigen met een wob verzoek.) De casus net even wat vervelender te zijn dan 
wij ooit hadden kunnen verzinnen. Uit onderstaand overzicht uit het koopcontract 
blijkt dat er pas in 2023 de hoofdkoopsom (610000euro)wordt voldaan.



Omgerekend dus een huurkoopprijs van 2,40 euro per meter voor het eerste jaar 
eerder gaf de heer Beemsterboer in commissie nog aan 75 euro pm het 
marktconforme tarief voor deze regio is.

Voordeel voor de telefoon centrale in het eerste jaar dus al 72,60 per meter oftewel 
453.750,- euro staatssteun dat lijk me wel te bewijzen. Ook omdat al het 
ondernemings- risico bij de gemeente licht.

We hadden toch een juridisch advies nou we hebben er twee de laatste heeft geen 
onderzoek gedaan naar staatssteun maar verwijst naar het eerdere onderzoek dat 
eerste onderzoek had de betaaltermijn niet onderzocht maar stelt dat deze 
marktconform moet zij eveneens de in rekening gebrachte rente dient marktconform
te zijn.

Daarmee brengt deze transactie onevenredig risico met zich mee voor de gemeente.
Zeker gezien er kopers met hetzelfde concept meer en in een keer betalen.

Ook levering via Groninger akte is dubieus handig als u een jaar later pas kunt 
betalen maar een termijn van bijna 7 jaar lijkt hoogst ongebruikelijk.

Waarom beschikken wij nu wel en u als vrije media niet over alle stukken simpel 
geredeneerd zou de achtergehouden info kunnen leiden tot nogal wat ophef en het 
pand is nog niet gepasseerd.

Alle bij ons bekende informatie is echter publiek en daarom hebben wij het college 
dan ook gevraagd alle stuken te open te publiceren er rust tenslotte geen 
geheimhouding op. Maar wellicht wilt u zelf ook nog een beroep doen op de 
gemeente.

In de bijlagen vind u alvast onze uitgebreide art 41 vragen
Wat doen we dan nu met wethouder Beemsterboer laten we dat maar laten afhangen 
van de antwoorden op onze vragen. Het vertrouwen is in ieder geval flink geschaad.

 

  Jonne van de Beek
 Fractie voorzitter VVD
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